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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Autor práce: Eliška Holubová 

Název práce: Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření 

 

Najít jednoznačně definovanou hranici mezi ještě probíhající fotolýzou a již probíhající radiolýzou je úkol 

velmi obtížný, neboť mechanismy, které jsou danému procesu vlastní, jsou většinou spolu velmi úzce 

provázány. Proto každá práce, která přispěje k poznání procesů probíhajících na rozhraní mezi 

fotochemií a radiační chemií, je proto velmi cenná. Předkládaná práce studentky Elišky Holubové si 

klade za cíl studium radiačních a fotochemických změn vybrané (bio)molekuly, a to použitím gama a 

ultrafialového záření. 

Zvolené cíle práce jsou: rešerše na téma poškození vybraných buněčných molekulárních struktur 

ionizujícím zářením, porovnání účinků ozařování s různými parametry a provedení experimentu, při 

kterém bude sledován vliv neionizujícího záření na vybrané (bio)molekule. 

V teoretické části práce je stručně pojednáno o možném poškozování vybraných biomolekul, jako jsou 

lipidy, aminokyseliny (proteiny) a deoxyribonukleová kyselina. Samostatný odstavec je věnován 

protoporfyrinu IX, který si studentka ke studiu vybrala jako reprezentativní molekulu. Experimentální 

část se věnuje ozařování této molekuly jak ionizujícím gama zářením, tak neionizujícím zářením 

ultrafialovým. 

 

Hodnocení práce: 

Teoretický úvod je rozpracován tak, že zcela dostačujícím způsobem popisuje jednotlivé molekulární 

části buňky, které jsou náchylné právě na radiační či fotochemické poškození. Navazuje popis zdrojů 

ionizujícího či ultrafialového záření, které byly použity v části experimentální. Poté jsou opět 

s dostatečnou přesností diskutovány mechanismy, které k poškozování vybraných biomolekul danými 

zdroji vedou. Následuje část experimentální a výsledky s diskuzí. Závěr je spíše stručný a pouze shrnuje 

dosažené vytyčené cíle práce.  

  

Kritické poznámky k práci: 

Ačkoliv je v teoretické části věnována pozornost různým buněčným strukturám, o možném poškození 

protoporfyrinu IX, či hemu nebo hemoglobinu, který je studovanou molekulou v experimentální části této 

práce zde není vůbec zmínka. Uvítal bych, kdyby byla v rešeršní části práce věnována pozornost právě 

této molekule. V seznamu použitých zkratek bych se omezil na ty, které jsou v práci skutečně používány 

(termín SS vazba není například v celé práci použit vůbec). 
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Práce pak obsahuje značné množství překlepů, slovních spojení, špatný slovosled ve větách, a 

především mnoho chyb ve vzorcích a popisech. Namátkou např.: …bylo proměřena…, …vzorek byl 

vždy po ozáření rovnou změřena…, …radikály reaguje… apod. V oddílu 2.1.3 „DNA“ je věta: „DNA je 

tvořeno, dvěma vlákny a tvoří pravotočivou dvoušroubovici, které se skládají z aminokyselin. Jedná se 

o polymer.“ Na další stránce je věta: „Z aminokyselin se skládají nukleové báze.“ V tabulce 1 je 

nepochopitelně uveden symbol pro vlnovou délku s vlnovkou. V oddílu 2.2.2. „Zdroje UV záření“ 7. 

odstavec obsahuje tvrzení: „Nevýhodou této diody je, že fotony mají malou energii“. Měla autorka na 

mysli, že výstupní výkon diody je malý, tedy malý tok fotonů? V části 2.3. „Radiolýza biomolekul“ ve 3. 

odstavci měla autorka na mysli zřejmě Poissonovo rozdělení. V oddílu 2.3.1. „Radiolýza a fotolýza vody“ 

1. odstavec: vlivem ozáření nedochází zřejmě k „degradaci“ molekuly vody, jak popisuje autorka, ale 

k její ionizaci či excitaci. K rovnici (1): ze schématu není patrné, že by vznikal HO2
- v zanedbatelném 

množství, jak je v textu uvedeno. Šestý odstavec v témže oddílu: „poslední“ fáze radiolýzy se nazývá 

chemickou fází s přihlédnutím k uvedeným časovým úsekům, nikoliv tak, jak je uvedeno. Dále na straně 

22 v odstavci dole je chybně uvedena vlnová délka emisní čáry rtuťové výbojky. Na následující stránce 

je pak uveden vztah (7) pro výpočet kvantového výtěžku, kde ve jmenovateli je chybně místo počtu 

absorbovaných fotonů počet elektronů. Dále bych mohl pokračovat např. na stranu 25, kde díky skladbě 

vět v posledním odstavci zcela unikl smysl jeho sdělení atd. 

V experimentální části nejsou zcela jasné detaily ozařování UV výbojkou a zdrojem gama záření. Jakou 

skutečnou vzdálenost od zdroje reprezentuje poloha „0“ uvedená v textu? Jakou plošnou hustotu 

výkonu má daný změřený tok fotonů? Proč byl použit Fricke-Hartův dozimetr namísto klasického 

Frickeho dozimetru? Myslím si, že v rámci vlastní bakalářské práce by měl student být sám schopen 

provést aktinometrii a dozimetrii používaných zdrojů. Pouhé převzetí naměřených hodnot z protokolu 

jiného studenta považuji za hrubou chybu, neboť tyto hodnoty zcela jistě nebudou odpovídat 

experimentálnímu uspořádání použitého v práci. Další výhradu mám k zaokrouhlování a vyjadřování 

měřených hodnot. Tak např. je uvedena navážka 0,010 g, která by spíše měla být vyjádřena jako 10 

mg. Hodnota uvedeného dávkového příkonu 14,920 Gy/hod by měla být zaokrouhlena na příslušný 

počet míst. 

Celkově na mě práce působí dojmem, že stěžejní problematice a vlastnímu sepsání nebyla věnována 

příliš velká pozornost. To je ovšem veliká škoda, neboť jak jsem již uvedl v úvodu svého hodnocení, je 

každá takováto práce, která se věnuje procesům na hranici mezi radiační chemií a fotochemií velmi 

přínosná a užitečná pro další posun poznání v tomto vědním oboru.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Předkládaná práce splňuje sice formální náležitosti bakalářské práce vhodné k obhajobě, ovšem 

vzhledem k množství faktických a gramatických nedostatků, bych vřele doporučil její přepracování. 

Pakliže přepracování práce nebude možné, doporučuji studentce, aby při obhajobě uvedla na pravou 

míru výše zmíněné nedostatky. 
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Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení E (dostatečně). 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké výtěžky OH radikálu lze očekávat při radiolýze vody gama zářením (zdroj 60Co) a její 

fotolýze při použití vlnové délky 253,7 nm? 

2. Jak byste eliminovala vliv ostatních spektrálních čar rtuťové výbojky při ozařování? Např. při 

aktinometrii? 

3. U absorpčních spekter nejsou srovnány hodnoty pozadí pro některé vzorky (Obr. 21 či 22). 

Čím si vysvětlujete posun (offset) absorpčních maxim? 

4. Na jaké vlnové délce byla odečítána hodnota pro maximum? Nedochází k posuvu maxim po 

ozáření určitou dávkou? 

5. Víte, jakou další důležitou funkci, kromě transportu kyslíku, plní v lidském těle hemoglobin, či 

oxyhemoglobin, jehož prekurzorem je právě protoporfyrin IX?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 31. 1. 2022 ………………………………………… 

 Ing. Luděk Vyšín, Ph.D. 

 Oddělení radiační a chemické fyziky 

 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
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